
Zo1vat 150 jaer geleden las men in . . .  (55) 

In nr. 193 van 20 juny 1 847 
Een arm huisgezin,  van alles beroofd I 
en gefolterd door den honger, heeft i 
zich, dezer dagen, met het vleesch ! 
van eenen ouden hond gespysd.  1· 
Deze hond maekte deel uit van het 
huisgezin, en was sedert lang de I 
gezel geweest van die arme lieden. : 
Over eenige dagen is hy gedood 1 

en opgeëten. De kinderen hebben , 
onder elkander gevochten om het : 
laetste stukje vleesch van dien � 
hond te bekomen. Het is buiten de i 
Dampoort dat zulks geschied is. 

I 

GROOTE VERKOOPING van HOOI

GRAS te Nederboelare en Schen- ' 

delbeke. 

Woensdag 30 Juny 1 847, om 1 1  uren 
's morgens, zal de notaris Evrard, 
residerende te Geerardsbergen, op ' 
verzoek van wie het behoort, en op 
langen tyd van betaling openbaerlyk 
verkoopen : 
60 KOOPEN HOOI-GRAS, eerste , 
kwaliteit, wassende op den Dertien- ; 
dagwandmeersch te Nederboelare, 1 
en den grooten Evioen te : 
Schendelbeke, toebehoorende aen · 
juffr. de Gravin Melanie de Murat, 
en Madame de Douairière van 
den Graef Paul de Murat, geboren 
gravin van Lichtervelde, beide , 
Grondeigenaers te Gent. 
Men zal vergaderen op den Dertien- · 
dagwandmeersch te Nederboelare. 
Zegt het voort. 

In nr. 193 van 20 juny 1847 
GROOTE VERKOOPING van HOOI- 1 
GRAS eerste kwaliteit op de ; 
Osschenmeerschen en verscheidene 
andere Dendermeerschen, te Idegem, ! 
Grimmingen en Santbergen . i 
De notaris VANDERLINDEN, resi- I 
derende te Idegem, zal namens zyne 
principalen , den Dynsdag 29 juny 
1 847, om twee ure namiddag, op 
een jaer dag van betaling, en verdere 
gewoone bespreken , openbaerlyk 
verkoopcn : het HOOI-GRAS op 
volgende mecrschcn, al van beste 
kwaliteit, en verdeeld in meer dan , 
1 00 KOOPEN, teweten: 

1 .  De ossemeerschen by 
de Dendersluis te Idegem, 
toebehoorende aen de heeren 
Schollaert en Van Lierde. 
2 .  Op de meerschen van den heer 
De Clippele-Van Lil ,  den eenen 
gelegen by de Ossmeerschen, 
en den anderen genaemd den 
Destelmeersch te Santbergen. 
3. De meerschen van d 'heer 
Clement Nechelput, by de abdy 
te Grimminge, bestaende in 30 
koopen. 
4. Den kleinen Haek in den 
Idegembroek, toebehoorende aen 
den heer Lavendy. 
5. De meerschen van Madame 
Spitaels,  ook in den Idegembroek 
gelegen. 
6 .  Op de meerschen van den 
heer Cesar 0, en voorts nog op 
verscheidene andere. 
De Toemaet op de meerschen van 
Madame Spitaels en den heer De 
Clippele-Van Lil, zal tevens worden 
verpacht om geweid te worden door 
hoornvee. 
Men zal vergaderen aen de 
Osschemeerschen. 
Zegt het voort. 

BURGERLYKEN STAND van den 

12 tot den 1 9  Juny 

HUWELYKEN 
Vitalis Desheyes, oud 24 jaren, 

glazemaker, Karmelietestraet, en 
Anna-Maria Van der Haegen, oud 
23 jaren, Gaffelstraet. 

OVERLYDEN 
Maria-Gislena Van den Daelen, oud 
1 1 / 2  jaer, dochter van Jacobus, 
grootestraet. 
Jacobus Bonvarlet, oud 55 jaren, 

daglooner, man van Eleonora 
Bruggeman, Hospitael. 

Philomena Neirinckx, oud 7 1 j 
2 jaren, dochter van Henricus ,  
Hospitael . 

GEBOORTEN 
Mannelyk geslacht: 1 

Vrouwelyk geslacht: 1 
Doodgebore , :  I 

Marc VAN TRIMPONT 

In nr. l 94 van 27 juny 1 847 
Er zijn sukkelaers die zeggen dat 
zekeren Brolverdediger geen moed 
bezit. Dit is onwaer. Die man bezit 
den moed der lafheid. 

Wat betrekking bestact er tusschen 
het Lieve-Vrouwenbeeld van den 
Oudenberg en d'heer R (ené) 
Sp(itaels) (?) 
Dat volgens de legende, aen 't eerste 
het hoofd werd krom geslagen door 
den duivel, en aen den anderen 
door eenen kolonel der Guiden. 

VERKOOP VAN M EUBELS, 
KOEYEN en VELDVRUCHTEN te 
Overboelare. 
De notaris VANDERLINDEN, 
te Idegem residerende, zal ten 
verzoeke van de wed. en erven van 
J . B .  M arquenies t 'hunnen huize op 
den Buizemont te Overboelare, den 
Donderdag 8 juli 1 84 7, om 8 ure 's 
morgens, openbaerlyk verkoopen: 
Al de Meubels en Huisraed, 
bestaende in Koper-Tin-Aerd
Steen-Yzer en Gleiswerk, Tafels, 
Stoelen, Kassen, Kommaden en 
Ledekanten, Horlogie met kas, 
Kuipen en keern, vyf schoone 
Melkkoeyen waeronder dry volle, 
dry jaerling-vaerzen, Wagen, dry 
Eggen en twee Ploegen, Snypaerd, 
Wanmolen en Schaefbank, 
twee goede Weefgetouwen, twee 
Waschkuipen, Vleeschkuip, 
Landbouwers-alm, en verder al 
wat ten zelfden huize te bevinden 
is; alsmede circa 5 HECHTAREN 
VRUCHTEN TE VELDE bestaende 
in Rogge, Tarwe en mastelyn, allen 
staende omtrent hunne hofstede op 
den Buizemont te Overboelare. 
De Koeyen en Landbouwers-alm 
zullen om een uer namiddag 
verkocht worden, en daerna de 
Veldvruchten; alles op tyd van 
betaling mits stellende solvabele 
mede-koopers. 
Zeg het voort .dienstmeid, Lessen
schestraet. 

(Wordt voortgezet} 
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